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Είσαι Απόφοιτος ;

Μπείτε στο facebook, κάνετε                 στη σελίδα μας και γίνετε μέλη της μεγάλης παρέας μας !!!

Δείτε τα video από τις εκδηλώσεις μας στο              και τις δραστηριότητές μας στο protypa.gr.

Ενημερωθείτε καθημερινά για τις εκδηλώσεις, τις επιτυχίες, τις δράσεις μας !!!

Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο instagram και στο linkedin.

Μοιραστείτε  μαζί μας τις σκέψεις σας !!!

Φρέσκα Νέα!!!

Β ρ α β ε ί ο 
Α ε ι φ ό ρ ο υ  Σ χ ο λ ε ί ο υ

Η «ακτίς ονείρου» φώτισε ξανά τις καρδιές μας 

Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι και συγκινημένοι που μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω των ιδιαίτερων υγειονομι-
κών συνθηκών, κατορθώσαμε φέτος να πραγματοποιήσουμε τους καθιερωμένους θεατρικούς μαθητικούς αγώνες «ακτίς 
ονείρου» που σκόρπισαν χαμόγελα στα παιδιά και είχαν ιδιαίτερη επιτυχία.  

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για 20η χρονιά με την έγκριση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και συμμετείχαν σε αυτή δέκα θεατρικές ομάδες από όλη την Ελλάδα. Τα έσοδά της παραχωρήθηκαν 
στη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου και Αυτιστικού Ατόμου με Αναπηρία «Ελπίδα». 

Έτσι, το Σάββατο και την Κυριακή 28 και 29 Μαΐου το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου διεξήχθησαν οι 
αγώνες, γέμισε με παιδικές φωνούλες και ενθουσιασμό, μα πιο πολύ απ’ όλα πλημμύρισε από ταλαντούχους μικρούς 
ηθοποιούς που ξεδίπλωσαν το θεατρικό τους μεγαλείο. 

Με την έγκριση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/frontend/index.php
http://protypaki.protypa.edu.gr/
https://www.facebook.com/protypa.gr
http://protypa.gr/frontend/
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
https://www.linkedin.com/company/75136918/
https://www.facebook.com/protypa.gr
http://www.youtube.com/user/protypa
https://www.facebook.com/protypa.gr/
https://www.youtube.com/user/protypa
https://twitter.com/protypa_gr
https://www.instagram.com/protypa_ekpedeftiria/
https://www.linkedin.com/company/75136918
https://www.protypa.gr/20oi-theatrikoi-mathitikoi-agones-aktis-oneiroy-2022-28-29-maioy-2022-2017
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Όταν η αυλαία έπεσε…

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής μέσα σε κλίμα επευφημιών και χειροκροτημάτων με 
παρόντες τους: Γιάννη Ζουγανέλη (ηθοποιός, ερμηνευτής, συνθέτης), Σπύρο Μπιμπίλα (ηθοποιός), Μάκη Δελαπόρτα 
(ηθοποιός), Αστέρη Πελτέκη (ηθοποιός – καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος), Γιάννη 
Ρήγα (σκηνοθέτης – διευθυντής της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος), Χρίστο Γαλιλαία (διε-
θνούς φήμης σολίστ και καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης), Άννα Μυκωνίου (Πρόεδρος 
του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), Γιώργο Σοφοκλέους (σκηνοθέτης), Νόπη Τριανταφυλ-
λίδου (εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης) και Γιώργο Παπαγεωργίου 
(Σχολικός Σύμβουλος). Όλοι τους απένειμαν από ένα βραβείο σε όλες τις ομάδες, αφού η διοργάνωση δεν έχει διαγωνι-
στικό χαρακτήρα και όλα τα παιδιά αποχωρούν με βραβεία και επαίνους. 

Οι συμμετοχές και οι διακρίσεις    
Το βραβείο Σύγχρονου Θεάτρου έλαβε το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας με το έργο «ΤΟ ΨΕΜΑ» της ΖΩΡΖ ΣΑΡΗ.
Το βραβείο Πειραματικής Δημιουργίας έλαβε το 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά με το έργο «ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ» της ΞΕΝΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥ.
Το βραβείο Κλασικού Θεάτρου έλαβε το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού με το έργο «ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ» 

του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ.
Το βραβείο Θεατρικής Προπαιδείας έλαβαν τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης με το έργο «Η ΨΕΥΤΡΑ» του ΖΑΝ ΚΟΚΤΩ.
Το βραβείο Μεγάλης Παραγωγής έλαβε το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού με το έργο «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΝ 

ΦΥΛΟ» των ΝΑΤΑΣΑ ΑΒΟΥΡΗ, ΖΩΗ ΛΕΒΑΝΤΗ, ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ.
Το βραβείο Συνόλου έλαβαν τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης με το έργο «Ο ΦΕΓΓΑΡΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ» του ERIC PUYBARET.
Το βραβείο Θεατρικής Έρευνας έλαβε το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης με το έργο «Ο ΜΟΡΜΟΛΗΣ» του ΡΑΙΝΕΡ ΧΑΧΦΕΛΝΤ.
Το βραβείο «Συγγραφής και Παρουσίασης» έλαβε η «Βασιλειάδα» Ι. Ν. Τριών Ιεραρχών Ευόσμου με το έργο «ΓΛΩΣΣΟ…ΜΠΕΡΔΕ-

ΜΑΤΑ» της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ.
Το βραβείο Έρευνας και Δημιουργίας έλαβε το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Σχολαρίου με το έργο «ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ» σε διασκευή ΔΗ-

ΜΗΤΡΗ ΑΔΑΜΗ.
Το βραβείο Πειραματικού Θεάτρου έλαβε το ΣΥΝ-Εργαστήρι Τέχνης και Πολιτισμού με το έργο «ΤΗΝ ΕΧΑΣΑ (ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ)» του 

ΖΑΝ ΚΟΚΤΩ.
Το χαρήκαμε, συγκινηθήκαμε, ανταμώσαμε και πάλι μετά από δύο χρόνια παύσης.

Ευχαριστίες
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλες τις ομάδες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, μα πάνω από 

όλα ευχαριστούμε τα παιδιά και τους γονείς που μας εμπιστεύθηκαν. Επίσης εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες 
στους χορηγούς επικοινωνίας μας Εφημερίδα Μακεδονία, Κοσμοράδιο 95.1/Cosmoradio 95.1, Plus Radio 102.6,  
More Radio 103, thinkfree αλλά και τον υποστηρικτή μας Vergina Theatro. 

Ραντεβού του χρόνου με περισσότερες εκπλήξεις!
για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/teleth-lhxhs-aktis-oneiroy-2022-2040
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English Summer Camp: Φέτος ανακαλύπτουμε τα θαύματα του κόσμου  
Ορμώμενοι από τα επτά θαύματα του κόσμου προετοιμαζόμαστε για το 

English Summer Camp που πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Σχολείο μας εξε-
ρευνώντας φέτος «Τα θαύματα των Προτύπων». Υπό τον γενικό αυτό τίτλο και 
με διάθεση εξερεύνησης μετατρέπουμε από τις 17 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου 
(για δύο ή τρεις εβδομάδες, ανάλογα με την εναλλακτική που θα επιλέξουμε) 
την αυλή των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης σε ένα ατέλειωτο τα-
ξίδι στον κόσμο μέσα από τα μνημεία, την ιστορία, τις γεύσεις και τη μουσική. 
Τα θαύματα του κόσμου μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε! 

Ευχηθήκαμε στη μανούλα
Τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, που έχει καθιερωθεί ως η Γιορτή της Μητέρας, ευχηθήκαμε σ’ εκείνη που μας χαρίζει 

το δώρο της ζωής. Στη γυναίκα που μας βοηθά στο διάβασμα, μας αγκαλιάζει, μας παρηγορεί, που είναι εκεί για το «δεν 
πειράζει, παιδί μου», που μας χαμογελά, που μας αγαπά άνευ όρων.

Αυτή που είναι πάντοτε παρούσα στη ζωή μας, που μας κρατά το χέρι από την πρώτη μέρα στο σχολείο μέχρι και την 
τελευταία. Που καταλαβαίνει τη χαρά ή τον προβληματισμό στα μάτια μας και αγωνιά για την εξέλιξη και την ευτυχία μας. 
Μαμά, σ’ ευχαριστούμε για όλα! 

«Fête des mères = γιορτή της μητέρας» 
ELP Γαλλικά 

Τα παιδιά μας του τμήματος Γαλλικών του European Languages 
Programme (ELP) γιόρτασαν τη γιορτή της μητέρας, δημιουργώντας τις δι-
κές τους πολύχρωμες κάρτες, τις οποίες και πρόσφεραν στη μαμά τους! «Je t’ 
aime maman! = Σ’ αγαπάω μαμά!» 

‘‘Happy Mother’ s Day!’’ - Νήπια Αγγλικά 
Τα νηπιάκια μας στο μάθημα των Αγγλικών ετοίμασαν εορταστικές καρ-

τούλες για τη μαμά τους, ενώ βγήκαν και στη σάλα του Νηπιαγωγείου μας και 
παρακολούθησαν στη γιγαντοοθόνη τραγουδάκια για τη μητέρα.

Σειρά δράσεων – Προνήπια
Τα προνηπιάκια μας προετοιμάστηκαν για τη γιορτή της μητέρας μέσα 

από μία σειρά δράσεων. Ειδικότερα, άκουσαν τραγουδάκια για τη μαμά, συ-
ζήτησαν με τη νηπιαγωγό τους γι’ αυτήν, έφτιαξαν καρτούλες, για να της χαρί-
σουν, βγήκαν στην αυλή μας και διάλεξαν ποια λουλουδάκια θα της προσφέ-
ρουν.

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/summercamp-17
https://www.protypa.gr/ta-pronipiakia-mas-giortazoyn-ti-mama-toys-1970
https://www.protypa.gr/kai-sta-agglika-leme-happy-mother-s-day-1968
https://www.protypa.gr/fete-des-meres-giorti-tis-miteras-1966
https://www.protypa.gr/chronia-polla-s-ekeini-poy-mas-charizei-to-doro-tis-zois-1982
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Τα λουλουδάκια μας φτιάχνουν… λουλουδάκια! 
Νήπια   

Και τα νηπιάκια μας τίμησαν τη μανούλα συζητώντας γι’ αυτήν και παρουσι-
άζοντάς τη στους συμμαθητές τους. Άκουσαν και τραγούδησαν τραγουδάκια 
για τη μαμά και δημιούργησαν με πολλή αγάπη μία κορνίζα με τη φωτογρα-
φία τους και ένα λουλουδάκι, το οποίο της πρόσφεραν. 

Μάθαμε ευχούλες – Παιδικός Σταθμός 
«Πρότυπα 2-4»

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» ευχήθηκαν με τον 
δικό τους μοναδικό τρόπο στη μανούλα. Έμαθαν ευχούλες με τις παιδαγω-
γούς τους και δημιούργησαν εορταστικές καρτούλες, τις οποίες και πρόσφε-
ραν στη μητέρα τους!

Φτιάχνοντας μπουκετάκια λουλουδιών – Α΄ τάξη 
Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης δημιούργησαν πολύχρωμα μπουκετάκια λου-

λουδιών, για να τα προσφέρουν στον πιο πολύτιμο άνθρωπο που έχουμε στον 
κόσμο.  

Δώρο ένα στεφανάκι με καρδούλες - Β΄ ταξη 
Τα παιδιά μας της Β΄ τάξης τίμησαν και εκείνα τη γιορτή της μητέρας 

κάνοντας ένα στεφανάκι με καρδούλες, για να το προσφέρουν τη σημερινή 
ημέρα στη μαμά τους. 

Η καλύτερη μαμά και με… δίπλωμα! - Γ΄ τάξη
Τα παιδιά μας της Γ΄ τάξης διάβασαν και συζήτησαν το ποίημα «Η μητέρα 

μου» της Φανής Αθανασιάδου κι ύστερα το έγραψαν μέσα σε μία καρτούλα 
σε σχήμα καρδιάς, την οποία πρόσφεραν στη μαμά τους. Στη συνέχεια, οι μα-
θητές μας παρακολούθησαν «Το αλφαβητάρι της μητέρας» από το διαδίκτυο 
στον διαδραστικό πίνακα της τάξης τους και ετοίμασαν το «Δίπλωμα της κα-
λύτερης μαμάς», καθώς είναι εκείνη που αποτελεί το πρότυπο και την κρυφή 
δύναμη πίσω από το χαμόγελο κάθε παιδιού. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-loyloydakia-mas-ftiachnoyn-loyloydakia-gia-ti-mama-1973
https://www.protypa.gr/ta-protakia-mas-giortazoyn-ti-mama-toys-1976
https://www.protypa.gr/doro-ena-stefanaki-me-kardoyles-2072
https://www.protypa.gr/chlonia-polla-mama-1974
https://www.protypa.gr/i-kalyteri-mama-kai-me-diploma-1978
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Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης τίμησαν την Ημέρα μνήμης της γενοκτο-
νίας των Ελλήνων του Πόντου την Πέμπτη 19 Μαΐου. Ειδικότερα, ενη-
μερώθηκαν από τις δασκάλες τους για τα ιστορικά γεγονότα, ζωγράφισαν 
παραδοσιακές στολές και χόρεψαν ποντιακούς χορούς. Δεν ξεχνάμε! 

Συζητήσαμε για τις μανούλες μας - Δ΄ τάξη 
Και οι μαθητές της Δ΄ τάξης γιόρτασαν τις μανούλες συζητώντας γι’ αυτές 

και δημιουργώντας εορταστικές καρτούλες! 

Με μια πολύ συγκινητική ανάρτησή της η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης ευχα-
ριστεί τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια που παραχώρησαν μέρος των εσόδων 
του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Bazaar τους για τη δωρεά ενός 
απινιδωτή Heartshine 360P στο Σωματείο. Χαιρόμαστε πολύ κάθε φορά 
που μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στο κοινωνικό σύνολο. Αναλυτικά το 
σχόλιο: «Tα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης προσφέρουν αγάπη 
στα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης. 

Η ΕΛΕΠΑΠ ευχαριστεί το Σχολείο μας

Μοναδικές στιγμές ζήσαμε με τα παιδιά μας στο Φεστιβάλ Ρομποτικής 
Έρευνας και Καινοτομίας FIRST® LEGO® League 2021-2022! Μεταξύ των 
27 ομάδων που συμμετείχαν με παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών ξεχώρι-
σαν και οι 3 ομάδες του Σχολείου μας, οι οποίες είναι: «Master Builders», 
«Hackers των μεταφορών» και «Σούπερ μεταφορές». Οι κόποι μας ανταμεί-
φθηκαν, αφού και οι 3 ομάδες μας, οι οποίες επί μήνες προπονούνταν στην 
κατασκευή, τον προγραμματισμό και την εξερεύνηση προβλημάτων από 
τον πραγματικό κόσμο με θέμα τις «Μεταφορές δεμάτων ανά την Ελλάδα 
και το εξωτερικό», κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να διακριθούν αποσπώ-
ντας μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής. 

Σημαντικές διακρίσεις του Σχολείου μας
Φεστιβάλ Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας FIRST® LEGO® League

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ποντίων – Α΄ τάξη

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/i-d-taxi-mas-tima-ti-giorti-tis-miteras-1981
https://www.protypa.gr/ta-protakia-mas-timoyn-tin-imera-mnimis-gia-ti-genoktonia-ton-pontion-2074
https://www.protypa.gr/h-elepap-eyxaristei-to-sxoleio-mas-2073
https://www.protypa.gr/simantikes-diakriseis-toy-scholeioy-mas-sto-festival-rompotikis-ereynas-kai-kainotomias-first-lego-league-2021-2022-2038
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Τα παιδιά μας του τμήματος Tae Kwon Do του Σχολείου μας επέστρεψαν 
δυναμικά στην αγωνιστική δράση συμμετέχοντας στο «Kids Festival Tae 
Kwon Do». Οι αθλητές και αθλήτριες του τμήματός μας έλαβαν μέρος στη 
μεγάλη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στο Δ.Α.Κ. Πολίχνης Γυμνα-
στήριο με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις 300 σε σύνολο 18 συλλόγων από 
τη Βόρεια Ελλάδα.

Επιστρέψαμε δυναμικά στην αγωνιστική δράση 
«Kids Festival Tae Kwon Do»

Μεγάλη επιτυχία του Σχολείου μας - 2Oο Ατομικό 
Πρωτάθλημα Σκάκι Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής  

Αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά μας, τα οποία συμμετείχαν στους 
τελικούς αγώνες του 20ου Ατομικού Πρωταθλήματος Σκάκι Θεσσαλονί-
κης-Χαλκιδικής 2022. Παρά τον ανταγωνισμό και το πολύ υψηλό επίπεδο 
των σκακιστών και σκακιστριών, οι μαθητές μας κατόρθωσαν να φτάσουν 
στον τελικό, που πραγματοποιήθηκε αυτό το Σάββατο 14 και την Κυριακή 
15 Μαΐου στα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη. Ειδικότερα, και τα 24 παιδιά μας 
που πήραν μέρος εντυπωσίασαν με τις σκακιστικές δεξιότητές τους και 2 από 
αυτά έλαβαν μετάλλιο. 

Η αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου μας γέμισε από μαγικές φωνούλες και 
μελωδίες κιθάρας! Την Τρίτη 24 Μαΐου τα παιδιά μας του Πρότυπου Ωδεί-
ου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν την ετήσια καλοκαιρινή συναυλία τους 
παρουσία των γονέων και των δασκάλων τους από τους οποίους και καταχει-
ροκροτήθηκαν. Οι μαθητές μας του τμήματος Τραγουδιού ερμήνευσαν ένα 
ποτ πουρί από κομμάτια που δούλεψαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι 
μαθητές μας του τμήματος Κιθάρας έπαιξαν κάποια από τα τραγούδια που 
διδάχτηκαν μέσα στο σχολικό έτος.

Πρότυπο Ωδείο Θεσσαλονίκης
Καλοκαιρινή συναυλία Τραγουδιού και Κιθάρας

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Διακριθήκαμε και στους προκριματικούς - 2Oο Μαθητικό 
Πρωτάθλημα Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Προηγουμένως το Σάββατο και την Κυριακή 7 και 8 Μαΐου τα παιδιά μας 
της Ακαδημίας Σκάκι σημείωσαν επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία στους προ-
κριματικούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στα Εκπαιδευτήρια Βασιλειά-
δη, στο πλαίσιο του 20ου Μαθητικού Πρωταθλήματος Ανατολικής Θεσ-
σαλονίκης.  

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/megali-epitychia-toy-scholeioy-mas-stoys-telikoys-agones-toy-20oy-atomikoy-protathlimatos-thes-nikis-chalkidikis-2022-1995
https://www.protypa.gr/archisame-kai-pali-toys-agones-mas-1988
https://www.protypa.gr/kalokairini-synaylia-tragoydioy-kai-kitharas-toy-protypoy-odeioy-thessalonikis-2026
https://www.protypa.gr/proso-olotachos-gia-ton-teliko-1985
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Τα παιδιά μας της 10μηνης και 11μηνης φοίτησης «έφτιαξαν» ακόμη πε-
ρισσότερο την άνοιξη μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, δημι-
ούργησαν πολύχρωμα πρωτομαγιάτικα στεφάνια. Κατασκεύασαν τα σπιτάκια 
της άνοιξης αλλά και τις δικές τους πεταλούδες από ζυμαρικά. Σχεδίασαν επι-
τραπέζιο φιδάκι και έπαιξαν στην αυλή. 

Την άνοιξη αν δεν τη βρεις τη 
φτιάχνεις - 1Oμηνη και 11μηνη φοίτηση 

Τα παιδιά μας επέστρεψαν την Τρίτη 3 Μαΐου μετά την ανάπαυλα του Πά-
σχα στο Σχολείο μας και το γέμισαν με τις φωνούλες, τη ζωντάνια και τη χαρά 
τους! Οι απαιτούμενοι έλεγχοι κατά της Covid-19 έγιναν με πρωτοβουλία των 
Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης, ώστε να διασφαλιστεί η προστα-
σία της υγείας μας, ενώ όλοι μας, εκπαιδευτικοί και διοίκηση, ήμασταν εκεί 
από νωρίς το πρωί, για να υποδεχτούμε τους μαθητές μας στo καταπράσινο 
πια Σχολείο μας. Μπήκαμε πάλι στους ρυθμούς μας!

Επιστροφή στο Σχολείο μας!

Στέλλα Λύκου (Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης), Νίκο Πανουργιά (Δι-
ευθυντής του Δημοτικού Σχολείου των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης) και Πόπη Λάμπα (MSc Αναπτυξιακή 
Νευροψυχολογία, Σχολική Ψυχολόγος Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης) 

Συζητήσαμε για τη μετάβαση των παιδιών μας από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Επίσης, ενημερωθήκαμε για τους 
τρόπους που μπορούμε να κάνουμε ομαλή την προσαρμογή του μαθητή στο νέο σχολικό περιβάλλον.

Αθανάσιο Τσιούδα (Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc Κλινικής Διατροφής, 
Πρόεδρος της Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας) 

Ενημερωθήκαμε για το πώς μπορούμε να τρώμε νόστιμα αλλά και υγιεινά. Μι-
λήσαμε για τον γλυκαιμικό δείκτη και για τις σωστές διατροφικές συνήθειες, ενώ 
ο κ. Τσιούδας μας πρότεινε εύκολους και πρακτικούς τρόπους, ώστε να μπορέ-
σουμε να σχεδιάσουμε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα ισορροπημένης διατροφής. 

Tα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού μας «Πρότυπα 2-4» κατασκεύασαν 
την Τετάρτη 4 Μαΐου με τη βοήθεια των παιδαγωγών τους στεφανάκια του 
Μαγιού με πολύχρωμα λουλουδάκια. Έτσι υποδέχτηκαν τον νέο μήνα στο 
Σχολείο μας!

Φτιάχνουμε το στεφανάκι του Μαγιού! 
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

Ολοκληρώθηκαν τα Webinars Γονέων
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Webinars Γονέων με τίτλο «Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας», τα οποία 

διοργάνωσε το Σχολείο μας. Οι διαδικτυακές συναντήσεις μας,  που αγκάλιασαν συγκινητικά τόσο οι γονείς μας όσο και 
το κοινό της πόλης, περιέλαβαν τον Μάιο θέματα για τη διατροφή και τις ανάγκες των παιδιών μας, καθώς και για την 
ομαλή μετάβασή τους από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ειδικότερα συνομιλήσαμε με τους: 

https://www.protypa.gr/44-1651645800-jul4dusvpx-1955
https://www.protypa.gr/ftiachnoyme-to-stefanaki-toy-magioy-1959
https://www.protypa.gr/epistrofh-sto-sxoleio-mas-1956
https://www.protypa.gr/tin-anoixi-an-den-tin-vreis-tin-ftiachneis-1962
https://www.protypa.gr/seminaria-339
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Υποδεχτήκαμε την άνοιξη!
Α΄ τάξη 

Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης υποδέχτηκαν την άνοιξη την Τετάρτη 4 Μαΐ-
ου. Ειδικότερα, έφτιαξαν ατομικό αλλά και ομαδικό πρωτομαγιάτικο στεφά-
νι, ενώ αφηγήθηκαν στους συμμαθητές και στη δασκάλα τους πώς πέρασαν 
στις διακοπές του Πάσχα μέσα από έναν πασχαλινό «ρόλο» που δημιούργησε 
κάθε μαθητής. Τα παιδιά διηγήθηκαν τη δική τους ιστορία!  

Τα παιδιά μας «χτίζουν» οικολογική συνείδηση και ευαισθησία από τη 
νηπιακή ηλικία ακολουθώντας τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει το αει-
φόρο Σχολείο μας. Ειδικότερα, την Παρασκευή 6 Μαΐου, προκείμενου να 
κατανοήσουν σε βάθος τη σημασία αλλά και τους τρόπους προστασίας του 
περιβάλλοντος, αφιέρωσαν δύο εβδομάδες στο θέμα αυτό, το οποίο και ολο-
κλήρωσαν σήμερα. 

Μαθαίνουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον 

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου τα πρωτάκια μας έκαναν μια επαναληψούλα στο μά-
θημα των Αγγλικών μ’ έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Η καθηγή-
τριά τους άνοιξε τον διαδραστικό πίνακα της τάξης και… έβαλε εκπαιδευτι-
κά τραγουδάκια. Τα παιδιά μας σηκώθηκαν από τη θέση τους και άρχισαν να 
τραγουδούν στον ρυθμό της μουσικής την αλφαβήτα, ενώ στον ίδιο ρυθμό 
αναφέρθηκαν και σε διάφορα είδη ζώων. 

Ι love music - Α΄ τάξη Αγγλικά 

Νηπιαγωγείο 

Έτσι, προχώρησαν με τις νηπιαγωγούς τους σε μία σειρά δράσεων, μερικές από τις οποίες είναι: ανακύκλωση μπατα-
ριών και άλλων υλικών, ενημέρωση για τη διαδικασία της κομποστοποίησης και υλοποίησή της στις ειδικές μονάδες του 
Σχολείου μας, επίσκεψη στα φυτώρια του Σχολείου και ξενάγηση από τον υπεύθυνο, κατασκευή αντικειμένων, όπως δι-
ακοσμητικά κάδρα από ανακυκλώσιμα υλικά, ανάγνωση περιβαλλοντικών παραμυθιών και παιχνίδι επιτραπέζιων σχετι-
κών με τη θεματική, δημιουργία αφισών με περιβαλλοντικά μηνύματα με ιδέες των παιδιών μας. Γνωρίζουμε, σεβόμαστε 
και αγαπάμε το περιβάλλον! 

Nature is here! - Νηπιαγωγείο
Την Πέμπτη 12 Μαΐου τα νηπιάκια μας μαζί με την καθηγήτρια των Αγ-

γλικών τους εκμεταλλεύτηκαν την ηλιόλουστη μέρα και είπαν να κάνουν 
ένα «φυσικό» κυνήγι. Παρατήρησαν τη φύση, τα λουλούδια, τις πέτρες, τα 
έντομα και τα πουλιά, ζωγράφισαν, σύμφωνα με τα ερεθίσματα που έλαβαν 
από τα εκπαιδευτικά φυλλάδια που τους διανεμήθηκαν και σχετίζονταν με 
τη θεματική, έτρεξαν και εξερεύνησαν την καταπράσινη αυλή μας κι έπειτα 
συζήτησαν στα Αγγλικά με τους συμμαθητές και την καθηγήτριά τους για τις 
εμπειρίες που αποκόμισαν από τη δράση, καθώς και τι τα εντυπωσίασε. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-protakia-mas-ypodechontai-tin-anoixi-1960
https://www.protypa.gr/ta-nipiakia-mas-mathainoyn-na-prostateyoyn-to-perivallon-1965
https://www.protypa.gr/agglika-meta-moysikis-1984
https://www.protypa.gr/fygame-gia-ena-fysiko-kynigi-stin-ayli-1991
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Την Παρασκευή 13 Μαΐου τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα «Ανακύκλωση Απορριμμάτων» που πραγματοποιείται στο Πε-
ριβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης. Οι μαθητές μας σ’ αυτήν τους την εξόρμηση 
ενημερώθηκαν από τον υπεύθυνο του προγράμματος για τη σημασία και την 
αναγκαιότητα της ανακύκλωσης για τη διάσωση του πλανήτη. Επίσης, παρα-
κολούθησαν ένα 15λεπτο βίντεο για τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης και 
πώς αυτή η διαδικασία ξεκινά να υλοποιείται πρώτα από την οικογένεια. Συζή-
τησαν με αφορμή το βίντεο για το περιβάλλον και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις 
τους από τον υπεύθυνο.

Μαθαίνουμε να ανακυκλώνουμε - Ε΄ τάξη

Γνωρίζουμε κηφήνες, εργάτριες και 
βασίλισσες! - Δ΄ τάξη 

Την Τετάρτη 18 Μαΐου τα παιδιά μας της Δ΄ τάξης επισκέφτηκαν το αγρό-
κτημα του ΑΠΘ και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η κοι-
νωνία των μελισσών». Η κ. Χρυσούλα Τανακάκη, επίκουρη καθηγήτρια του 
τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, μίλησε στους μαθητές μας για τον κόσμο των 
μελισσών, την τροφή και τα προϊόντα τους, καθώς και για τον κύκλο της ζωής 
τους, χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό.

Τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4», στο πλαίσιο της 
θεματικής της εβδομάδας «Έντομα και Ζωύφια», μεταξύ των δράσεων που 
πραγματοποίησαν, επισκέφτηκαν με τις παιδαγωγούς τους την Παρασκευή 
20 Μαΐου το φυτώριο «Πυθάρι» στη Θέρμη. Εκεί παρατήρησαν από κοντά 
χρωματιστά λουλούδια και μύρισαν τα αρώματά τους. Η υπεύθυνη του χώ-
ρου μίλησε στα παιδιά μας και τους παρουσίασε, όχι μόνο τον κόσμο των φυ-
τών, αλλά και των εντόμων και των ζωυφίων, τα οποία άλλοτε είναι αναγκαία 
και άλλοτε πάλι όχι για την ανάπτυξη των λουλουδιών. Περάσαμε υπέροχα!

Μια χρωματιστή εκδρομή! - Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»  

Τα παιδιά μας της Β΄ τάξης έζησαν την Παρασκευή 23 Μαΐου μια μονα-
δική εμπειρία γνώσης, γαλήνης και ηρεμίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
τους στον Ιππικό Όμιλο Θεσσαλονίκης στο Νέο Ρύσιο. Εκεί ήρθαν σε επαφή με 
τα άλογα και μπόρεσαν, μάλιστα, να τα χαϊδέψουν. Ενημερώθηκαν από τους 
υπεύθυνους του χώρου σχετικά με τις συνήθειες, τη διατροφή, την καθαριό-
τητα και τις ράτσες τους. Τα περιποιήθηκαν, τα βούρτσισαν, τα χτένισαν, αφαί-
ρεσαν το παλιό τρίχωμα με το ξυστρί και τα τάισαν. 

Μαθαίνουμε για τον μαγικό κόσμο 
των αλόγων! - Β΄ τάξη  

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/oi-mathites-tis-e-taxis-symmeteichan-sto-programma-anakyklosi-aporrimmaton-poy-pragmatopoieitai-sto-perivallontiko-parko-thermis-1992
https://www.protypa.gr/ekdromh-sth-fysh-mpizzzz-2004
https://www.protypa.gr/o-paidikos-stathmos-se-mia-chromatisti-ekdromi-2018
https://www.protypa.gr/mathainoyme-gia-ton-magiko-kosmo-ton-alogon-2021
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Τα λουλουδάκια μας επισκέφτηκαν άλλα λουλουδάκια έχοντας την ευκαιρία 
να δουν από κοντά διαφορετικές ποικιλίες φυτών, καθώς και άνθη εποχής. Την 
Παρασκευή 23 Μαΐου τα παιδιά μας του Νηπιαγωγείου επισκέφθηκαν την 
Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς. Οι νηπιαγωγοί τους αλλά και οι πωλητές της 
έκθεσης τα ξενάγησαν στον χώρο, εξηγώντας τους τις ανάγκες των φυτών και 
τη διαδικασία της καθημερινής φροντίδας τους. Τα μάτια των παιδιών μας γέ-
μισαν χρώματα. Φεύγοντας κάναμε μια στάση στη θάλασσα και τη θαυμάσαμε.  

Πήγαμε στην Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς! - Νηπιαγωγείο 

Μια φυσική απόδραση - ΣΤ΄ τάξη 
Την Παρασκευή 24 Μαΐου τα παιδιά μας της ΣΤ΄ τάξης πήγαν εκδρομή 

στο Κτήμα Παρούση στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Στο καταπράσινο περιβάλ-
λον του κτήματος και πάντα υπό την εποπτεία των δασκάλων τους έπαιξαν, 
χόρεψαν και τραγούδησαν. Έστρωσαν καρό τραπεζομάντηλα και πήραν το 
κολατσιό τους. Συζήτησαν και έκαναν πειράγματα μεταξύ τους. Γέλασαν, το 
διασκέδασαν και δέθηκαν ακόμη περισσότερο ως ομάδα!

Την Παρασκευή 20 Μαΐου τα παιδιά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 
2-4» και του Νηπιαγωγείου πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρομή στην Απο-
λυμένη Πέτρα στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής συνοδεία των γονιών αλλά και του εκ-
παιδευτικού μας προσωπικού. Τρέξαμε, γελάσαμε, χαρήκαμε την ηλιόλουστη 
μέρα και, φυσικά, παίξαμε! Στην παρέα μας ήταν και τα Ανεμοσκορπίσματα, τα 
οποία έκαναν την εκδρομή μας ακόμη πιο ξεχωριστή με τον χορό και τις απο-
στολές που μας ανέθεσαν. 

Εκδρομή μέχρι τον Ταξιάρχη
Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» και Νηπιαγωγείο  

Τη Δευτέρα 27 Μαΐου τα παιδιά μας μαζί με τις νηπιαγωγούς τους επισκέ-
φτηκαν τον Βοτανικό Κήπο Σταυρούπολης και έζησαν μία μοναδική εμπειρία 
στο πολύχρωμο φυσικό περιβάλλον του. 

Ξεναγηθήκαμε στους χώρους του από την υπεύθυνη, η οποία μας ενημέ-
ρωσε για τις ποικιλίες και τα είδη της χλωρίδας και πανίδας του. Είδαμε και 
αγγίξαμε τα φυτά, τα δέντρα και τους θάμνους. Μυρίσαμε ευωδιαστά λουλου-
δάκια. Μπήκαμε στο θερμοκήπιο και γνωρίσαμε τις καλλιέργειές του. Παρατη-
ρήσαμε έναν μικρό καταρράκτη και ακούσαμε τα γάργαρα νερά του. 

Πάμε Βοτανικό κήπο! - Προνήπια   

Μπήκαμε στη σπηλιά που δημιουργούν τα αναρριχώμενα φυτά και απολαύσαμε τη δροσιά τους. Γνωρίζουμε τη φύση, 
την αγαπάμε και τη σεβόμαστε από την προνηπιακή ηλικία, πιστοί στις αρχές και αξίες του αειφόρου Σχολείου μας. 

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

για περισσότερα…

https://www.protypa.gr/ta-pronipiakia-mas-pane-votaniko-kipo-2045
https://www.protypa.gr/o-paidikos-stathmos-mas-protypa-2-4-kai-to-nipiagogeio-mas-paei-taxiarchi-chalkidikis-2043
https://www.protypa.gr/ta-ektakia-mas-kanoyn-mia-fysiki-apodrasi-2025
https://www.protypa.gr/ta-nipiakia-pane-stin-anthokomiki-ekthesi-kalamarias-2022

